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SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA 
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EDITAL DA 12a INSPEÇÃO ORDINÁRIA 
DA 21 a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA 

O DOUTOR FÁBIO ROGÉRIO FRANÇA SOUZA, Juiz Federal da 21 a 
Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia - JEF, no uso das 
atribuições que lhes confere a Lei n° 5.01 0/66 e nos termos 
Provimento 38, de 12 de junho de 2009, da Corregedoria do 
Egrégio Tribunal Federal da 1 a Região, com a redação dada pelo 
Provimento/COGER 39, de 03 de novembro de 2009. 

FAZ SABER a quem interessar possa e conhecimento tiver, 
especialmente aos senhores advogados, membros do Ministério 
Público Federal, Procuradores da União e Autárquicos e às partes 
em geral, que será realizada a 12a Inspeção Anual da 21 a Vara 
Federal da Seção Judiciária da Bahia, no período de 25 a 29 de 
maio próximo, com início às nove horas do dia 25 de maio de 2015 
e prosseguirá nos dias subseqüentes, no horário de 9:00 às 19:00 
horas. A inspeção se realizará na Secretaria da 21 a Vara, situada 
no Prédio dos Juizados Especiais Federais, 4a Avenida, S/N, 2° 
andar, Centro Administrativo da Bahia - CAB, nesta capital e, em 
conformidade com o quanto estabelecido no art. 122 do 
Provimento COGER n° 38/2009, abrangerá, a lém dos móveis, 
utensílios, equipamentos, maquinário afetos a Vara, os livros e 
pastas de uso obrigatório e os facultativamente utilizados, todos os 
processos da Vara, excluindo-se: a) os arquivados, com ou sem 
baixa; b) os sobrestados ou suspensos; c) os que estejam fora da 
Secretaria com carga dentro do prazo; d) os movimentados nos 
últimos sessenta dias; e) os distribuídos desde a última semana 
anterior ao início dos trabalhos; f) os que estão aguardando o 
pagamento de precatório e RPV; g) os que estão com audiência 
designada e h) os que estão dentro do período de publicação de 
sentença ou para interposição de recurso, apresentação de 
contrarrazões ou aguardando remessa à Turma Recursal. Os autos 
que serão objeto de inspeção não poderão ser retirados de 
Secretaria a contar do 5° dia útil anterior ao início dos traba o/ , 
dia 18/05/2015, quando se iniciará o período de suspensã , d , s 
prazos processuais, para os processos físicos, que findar-se-á o da 
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29/05/2015, último dia de inspeção. Durante o período da 
Inspeção Ordinária: I) os prazos processuais estarão suspensos, 
unicamente para os processos físicos, não havendo interrupção ou 
suspensão de prazo para processos virtuais, 11) não serão 
realizadas audiências; 111) não haverá expediente destinado às 
partes, excepcionando-se o protocolo de petições, haja vista que 
não haverá suspensão de prazos para os processos virtuais; IV) 
não será interrompida a distribuição de processos para a 21 a Vara; 
V) serão apreciados os pedidos urgentes para evitar perecimento 
de direito ou assegurar a liberdade de locomoção; VI) não serão 
concedidas férias aos servidores lotados na Vara e VIl) serão 
admitidas reclamações das partes, inclusive perante a Egrégia 
Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 1 a Região. O Diretor 
de Secretaria adotará as providências necessárias no sentido de 
serem devolvidos os processos que se encontrem com carga fora 
do prazo, inclusive com o Ministério Público Federal, a Ordem dos 
Advogados do Brasil (Seção Bahia), a Defensoria Pública e a 
Advocacia Geral da União, convidando-os para acompanhar a 
instalação e o desenvolvimento da inspeção Ordinária Anual. 
Afixem-se avisos, comunicando às partes a realização da 
inspeção. Dado e passado nesta Cidade do Salvador, aos 26 de 
abril de 2015. E~~ </ ~ , Paulo. i mílio Oliveira Coutinho, 
Diretor de Secret ·a, subsa{evi. 
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